
Prokkelen met zelf-
standig ondernemers

‘Ik kende helemaal geen mensen met 
een verstandelijke beperking, maar wat 
inspirerend en motiverend om met deze 
groep mensen te mogen werken.’Veel ondernemers willen wel maatschap-

pelijk ondernemen. Als het maar niet te 
veel moeite of geld kost en goede recla-
me oplevert. Een Prokkel biedt daarvoor 
uitstekende kansen.

Foto: Fotoniek
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Prokkelen met zelf-
standig ondernemers
Veel bedrijven realiseren zich niet dat mensen met een ver-
standelijke beperking buiten hun beperkingen om best een 
bijdrage kunnen leveren. Een Prokkel is een mooie kans om 
bedrijven in contact te brengen met mensen die een ver-
standelijke beperking hebben en zo te ontdekken wat zij wel 
kunnen.

Redenen voor zelfstandig ondernemers 
om mee te prokkelen

•    Een Prokkel is een kortlopende activiteit die heel zichtbaar is 
voor de buitenwereld. Het laat zien dat de ondernemer maat-
schappelijk betrokken is.

•    Een Prokkel biedt ondernemers de kans om met andere onder-
nemers in de regio samen te werken en het eigen netwerk uit 
te breiden.

•    Een Prokkel biedt ondernemers de kans om hun sterke kanten 
te tonen en die van collega-ondernemers te ontdekken. 

•    Een Prokkel kan nieuwe opdrachten opleveren.

•    Een Prokkel kan de teamspirit onder werknemers versterken.

•    Een Prokkel biedt ondernemers een kans om iets goeds te doen 
voor de samenleving.

•    Prokkelen is leuk!

‘Prokkelen was om zoveel redenen leuk om te doen. 
We konden iets voor onze medemens betekenen én 
we leerden allerlei andere ondernemers kennen.’

Wat kunnen zelfstandig ondernemers doen?

•    Ondernemers kunnen op allerlei manieren meeprokkelen. 
Ze kunnen een Prokkel sponsoren, maar ook diensten of 
producten leveren of werknemers zelf laten meehelpen.

•    Een bedrijf kan een interne Prokkel-activiteit bedenken en 
mensen met een verstandelijke beperking in het bedrijf 
uitnodigen voor een open dag of om samen te lunchen in de 
bedrijfskantine.

•    Een bedrijf kan mensen met een verstandelijke beperking 
vragen om te helpen bij een bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld 
de catering verzorgen voor de vrijdagmiddagborrel.

•    Bekijk ook de Roze Prokkelkaarten in het DoeBoek voor meer 
inspirerende samenwerkingsideeën.

Een Prokkel kan de aanzet zijn voor doorlopende samenwerking 
of activiteiten. Bijvoorbeeld doordat het bedrijf mensen met een 
verstandelijke beperking inhuurt voor klussen zoals tuinonder-
houd, of bulkwerk aan hen uitbesteedt.
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